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A FÔTÁV Zrt. 2004 nyarán írta ki a pályázatot az
észak-budai fûtômûben fûtô erômû létesítésére,
amelyet a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt. nyert
meg. 

Az MVM Észak-Buda Projekt Kft. a 15,4 milliárd
forint becsült összegû fejlesztés során egy bruttó
49,9 megawatt villamos összteljesítményû fûtômû
építését és üzemeltetését valósítja meg.

A tavaly nyáron kezdôdött beruházás a FÔTÁV által
1999-ben indított hôtermelés-fejlesztési program
utolsó állomása. A program Budapesten fékezte a
távhôdíjak emelkedését a hôtermelés költségeinek
csökkentésével, és így a díjak emelkedése 5-10
százalékkal mérséklôdött.

A fejlesztéssorozat további eredménye, hogy a
fôvárosi távhôszolgáltató az évek során több
lakótelepen lévô feleslegessé vált, régi fûtômûvet
tudott leállítani. A fejlesztéseknek köszönhetôen
megszûnt többek között a IX. kerületi Jázmin utcai és
a Tömô utcai, a pesterzsébeti, a józsefvárosi hôter-
melô és a Kacsóh Pongrác úti lakótelepen két továb-
bi fûtômû. Az Észak-Buda projekt megvalósításával
pedig lehetôség nyílik a III. kerületi Zápor utcai fûtômû

A fûtésszolgáltatást április 15-ét követôen társasá-
gunk – az elmúlt évek gyakorlatával megegyezôen –
az épület tulajdonosi közösségének képviselôjével
(megbízottjával) megkötött üzemviteli megál-
lapodásnak megfelelôen, ilyen megállapodás hiányá-
ban a tulajdonosi közösség képviselôjének (megbí-
zottjának) eseti, írásos megrendelése alapján biztosítja. 

Az üzemviteli megállapodásban a tulajdonosi
közösség képviselôje többféle módon rendelkezhet
társaságunk felé a fûtésszolgáltatásról. 

Így választhat, hogy   
• a várható napi külsô átlaghômérséklethez kötöt-

ten kéri a fûtés ki- vagy bekapcsolását;
• az április 15-étôl késôbbi idôpontig kéri a fûtés-

szolgáltatás biztosítását.

A fûtésszolgáltatás idôszaka alatt az épület
központi fûtésszabályozója a külsô hômérséklet
ingadozását követve automatikusan szabályozza a
fûtés intenzitását, be- illetve kikapcsolását. Április
második felében – a melegedô nappali külsô hômér-
sékletnek köszönhetôen – jellemzôen már csak az
esti, éjszakai és kora reggeli órákban van szükség
fûtésre, így a nappali idôszakokban hidegek lehetnek
a radiátorok. Ekkor azonban fûtési hôfogyasztás sincs.

Fôtáv Zrt. leginkább ez utóbbi megoldást javasol-
ja, mivel az esti és éjszakai órákban a lakások
hômérséklete jelentôsen lecsökkenhet. A nappali
idôszakban viszont – amikor a fûtésszabályozó a
fûtést leállítja – az el nem fogyasztott hôenergiáért
természetesen fizetni sem kell.

Ha a tulajdonosi közösség képviselôje (megbízott-
ja) a FÔTÁV Zrt. felé nem rendelkezett az április 15-ét
követô fûtésszolgáltatásról, társaságunk a fûtést
április 16-án az épületben kikapcsolta. Ez esetben is
mód van azonban arra, hogy a tulajdonosi közösség
képviselôje (megbízottja) – 3 naptári napnál nem rö-

videbb idôre – megrendelje társaságunktól a szabá-
lyozott üzemmódú fûtésszolgáltatás be- vagy kikap-
csolását. Társaságunk az írásos megrendelés kézhez
vételétôl számított 4 órán belül teljesíti a meg-
rendelést.

Mivel ebben az idôszakban már viszonylag kevés
energia is elegendô a lakás megfelelô hômérsék-
letének biztosításához, ezért egy napi fûtés – egy
52m2-es átlaglakás esetén az átlaghômérséklet mel-
lett – legfeljebb 200-250 forint költséget okoz.

Ezen a nyáron is sor kerül a Fôtáv Zrt. távhôrend-
szereinek – szolgáltatásszünettel járó – karbantartási
és beruházási munkálataira. Ezek során a szakem-
berek felülvizsgálják a technikai rendszerek mûszaki
állapotát, kijavítják a tél okozta meghibásodásokat,
valamint elvégzik a szükséges cseréket, felújításokat. 

Ahogyan a korábbi években is tapasztalhatták
fogyasztóink, ebben az évben is igyekszünk minél
rövidebb idôn belül elvégezni ezeket a munkákat. A
júniustól kezdôdô szolgáltatási szünetek átlagosan
nem haladják meg a 2 napot (2006 nyarán 0,7 nap
ideig tartott egy átlagos karbantartás), és fo-
gyasztóink többségét nem is érintik. A szolgáltatási
szünetek pontos menetrendjérôl következô szá-
munkban, valamint az érintett lakóépületek lép-
csôházában elhelyezett hivatalos tájékoztatóban
értesítjük fogyasztóinkat.

A lakótelepek jelentôs részében 
nem lesz nyári szolgáltatási szünet



kiváltására, amely önmagában is csökkenti a város-
rész füstgáz és zajterhelését.

Észak-Budán három blokkból álló, 50 megawatt
villamos teljesítményû fûtôerômû épül, amely mint-
egy 75 megawatt kapcsoltan termelt hôt tud majd
elôállítani. Az elsô, 10 megawattos blokk már telje-
sen elkészült, kereskedelmi üzeme – egy hónap
próbaüzem után – március végén indult. Mindeköz-
ben már zajlik a másik blokk építése, valamint a szin-
tén 10 megawattos turbina gyártása, ez a blokk
augusztus végére készülhet el. 

A harmadik blokkba beépítendô gázturbina
Magyarországon egyedülálló, korszerû, önmagában
is nagyon jó hatásfokú – 38 százalékos teljesít-
ményû, az egész ciklus hatásfoka pedig 85 százalék
körüli. Érdekesség, hogy ebbe a blokkba egy
repülôgép-hajtómûbôl továbbfejlesztett gázturbina
kerül, mégpedig aeroderivatív típusú. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy a gázturbinánál a tolóerô egy forró-füst-
gáz munkaturbina meghajtására fordítódik, amely a
generátort hajtja.
Az utolsó blokk – és az egész projekt – befejezési
határideje 2008. március 31-e. A fûtômû ezt
követôen kezdi meg teljes kereskedelmi üzemét, és
a tervek szerint 20 éven keresztül biztosítja majd az
észak-budai és óbudai területek gazdaságos
távhôellátását.
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A nyertesek nyereményeiket ünnepélyes keretek
között veszik át május 30-án 10 órakor Hagyó Miklós
fôpolgármester-helyettestôl és dr. Uhri László vezér-
igazgatótól a Fôtáv Zrt. III. kerület, Szôlô utcai bemu-
tatótermében. A közjegyzô elôtti sorsoláson azok a
fogyasztóink vettek részt, akik 2006. november 1-je
és 2007. április 30-a közötti idôszakban minden
távhôszámlájukat csoportos fizetési móddal egyen-
lítették ki. A fôdíj egy személygépkocsi, a
második díj egy kétfôs tengerparti nyaralás
Horvátországban, a harmadik díj egy szintén
kétfôs londoni hétvége.

A tavaly meghirdetett akció eredményeképpen ma
a Fôtáv Zrt. fogyasztóinak mintegy 30 százaléka
csoportos beszedési megbízás alapján fizeti
ki számláját. Az akcióhoz kapcsolódó nyere-
ménysorsoláson a csoportos megbízással
rendelkezô valamennyi ügyfelünk részt vett.

I. díj

II. díj III. díj

Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi

1 hetes horvátországi tengerparti 
nyaralás (2 fô részére)

Hétvége Londonban (2 fô részére)
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